
Wat moeten bestuursleden kunnen?  
 
De voorzitter: een open persoonlijkheid, luisterend oor en bruggenbouwer. 
Een goede voorzitter is open, benaderbaar voor de leden en in staat om in gewone taal 
moeilijke zaken uit te leggen. Hij / zij is in grote lijnen op de hoogte van het wel en wee van 
de leden en weet wat er speelt binnen de club. De externe functie vraagt van de voorzitter 
de kunst om de club ook objecties te kunnen beoordelen zodat hij of zij kan inschatten hoe 
derden (gemeenten, sponsors, potentiële leden) tegen de vereniging aan kijken. De 
voorzitter is het aanspreekpunt voor derden en in het contact met hen is commercieel en 
politiek gevoel onmisbaar. 

De secretaris: punctueel en systematisch  
Voorzitter en secretaris moeten elkaar aanvoelen en aanvullen. Waar de voorzitter vaak 
creatieve ideeën heeft, is het aan de secretaris om die te toetsen aan het algemene 
verenigingsbeleid. Hij of zij moet in structuren kunnen denken en zal punctueel en 
systematisch moeten zijn. Het is de secretaris die de bestuurs- en verenigingsafspraken 
vastlegt en dat moet op een manier gebeuren die voor opvolgers begrijpelijk is. De secretaris 
zal ook in staat moeten zijn om veel werk te delegeren. Het secretariaat loopt namelijk altijd 
het risico om de verzamelbak van alle goede ideeën te worden. 

De penningmeester: financiële achtergrond vaak gewenst 
Van de drie basisfuncties is die van de penningmeester het meest inhoudelijk. Bij een kleine 
vereniging zal hij of zij vooral accuraat moeten kunnen werken, bij een (middel)grote 
vereniging moet de penningmeester toch echt wel een financiële achtergrond hebben. Als 
de administratie is uitbesteed, is een financiële achtergrond minder belangrijk omdat de 
accountant kennis van zaken heeft. Als laatste punt geldt dat een goede penningmeester 
integer is en op een fatsoenlijke en eerlijke manier ´nee´ kan zeggen als het budget geen 
uitgaven meer toelaat. 

Wat zijn de taken van bestuursleden?  

De voorzitter: leiderschap en uithangbord 
Een groot deel van de voorzittersfunctie is het vertegenwoordigen van de vereniging. Hij of 
zij is het uithangbord voor andere verenigingen, de gemeente en sponsoren. Het derde 
taakveld is het intern 'managen' van de organisatie. De voorzitter leidt vergaderingen maar 
moet ook kijken naar de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Ook belangrijk is de 
motiverende functie van een voorzitter, waaronder het tonen van waardering en het geven 
van het goede voorbeeld. 

De secretaris: het geheugen én het geweten van de club  
De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerdere onderdelen. Allereerst is de secretaris 
het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent 
dit notuleren, actielijsten maken, administreren en archiveren. Ten tweede moet de 
secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld 
steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de 
vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures. 



De penningmeester: planning maar geen controle  
De penningmeesterfunctie omvat de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een 
begroting), administratie en verantwoording. Kortom de hele cyclus. Gekoppeld aan de 
penningmeesterfunctie, maar absoluut in een andere persoon, is de controle van de 
financiële administratie. Meestal gebeurt dit door een kascommissie of een onafhankelijke 
derde. 

Wat wil VC. Voluntas zijn ?  

We willen een vereniging zijn met een positieve uitstraling naar een ieder toe. Iedereen moet zich 
binnen onze vereniging thuis voelen en zowel op recreatieve-  als op competitieve manier de 
volleybalsport kunnen beoefenen. Tevens wil onze vereniging een centrale en pro-actieve rol 
vervullen binnen de gemeente Roerdalen in het algemeen en de dorpskern Posterholt in het 
bijzonder. 
VC. Voluntas wil aantrekkelijk volleybal aanbieden voor inwoners van Posterholt en nabije omgeving. 

Dat willen we doen door het bevorderen van competitief (deelname aan Nevobo-competitie / 

toernooien) – en recreatief volleybal te beoefenen. 

Voluntas wil ook een gezellige vereniging zijn, waar de leden zich thuis voelen. Daarom investeren we 

in ontspanningsactiviteiten als kampen, toernooien, feesten en bijzondere evenementen, vooral voor 

de jeugd.  

 

 


